
Lieve mensen,  

Een Afrikaans spreekwoord zegt: Als je denkt dat je te klein bent om het verschil te 
kunnen maken, dan heb je nog nooit een nacht met een mug doorgebracht.” In deze 
nieuwsbrief willen we graag met u delen hoe wij met Gods en ook uw hulp het verschil 
maken. Bedankt voor jullie gebed, meeleven en financiële support!  

Adjete, Ellen, Gabrielle, Mikaela en Samuel 

School ‘Word by heart’ 
Op de campus is een nieuw kwartaal begonnen met 3 scholen. We zijn erg 
enthousiast dat Adjete de school ‘Word by heart’ kan doen. In 3 maanden tijd zal 
hij het bijbelboek Lukas helemaal uit het hoofd leren. Een geweldige kans om 
Gods Woord uit het hoofd en in je hart te dragen!  

Ellen zal dit kwartaal een week lesgeven in de Primary Healthcare school. 
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Wilson nieuws 
Nieuws over onze familie en ons werk

NIEUWSBRIEF  OCTOBER 20, 2017

Wie wij zijn: 
Adjete en Ellen Wilson, 
met onze kinderen 
Gaby, Mika and Samuel 

Waar we wonen: 
We wonen op een 
YWAM basis in Noepe, 
40 km van Lomé, de 
hoofdstad van Togo 

Support: 
Bankrekening: 
P.M. de Pagter 
IBAN NL74RABO 0324 0066 
59 
 Of: 
Belastingaftrekbaar nummer: 
Jeugd met een Opdracht 
IBAN: NL 38 RABO 0326 
5210 62 Tnv: 2622MMM 

Internet: 
www.ellendepagter.nl 

www.willenprograms.org 

facebook: 
willenprograms 

ywam noepe

Wat we doen: 

Contact: 
Familie A. Wilson  
JEM Noepe  
BP1413 Lomé  
Togo 

Email: 
ellendepagter@hotmail.com 
wilsonadjete2000@yahoo.fr

- We hebben onze eigen 
organisatie  Willen 
Programs (training and 
Mikrokrediet) 

- We werken met de 
organisatie YWAM 

Kado van de school Word by Heart: filmprojectie-set op zonne-energie. Alles in 1 rugzak, zodat je 
zelfs op de brommer Evangelisatieprojecten kunt doen, ipv met generator in een landrover.

mailto:ellendepagter@hotmail.com
mailto:wilsonadjete2000@yahoo.fr
mailto:ellendepagter@hotmail.com
mailto:wilsonadjete2000@yahoo.fr
http://www.ellendepagter.nl
http://www.willenprograms.org
http://www.ellendepagter.nl
http://www.willenprograms.org
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Mevrouw Djoayi werd 4 jaar geleden lid van Willen Programs en deed mee aan het Agape-programma. Ze was een 
weduwe met 4 kinderen. Ze hertrouwde. Een jaar geleden overleed ook mevrouw Djoayi. Omdat het contact met de 
familie via mevrouw Djoayi ging, stopte na haar sterven ook het contact tussen WP en haar gezin. Tot een paar weken 
geleden. 

Mevrouw Esi kende mevrouw Djoayi via WP en bleef ook na haar overlijden contact houden met het gezin. De oudste 
zoon is weggelopen vanwege een slechte relatie met de stiefvader. Een paar weken geleden is ook de stiefvader 

overleden. 3 kinderen van 17, 14 en 9 jaar bleven alleen 
achter. Mevrouw Esi schoot te hulp en vond een 
onderkomen voor hen. In verschillende families, wat het 
voor de kinderen dubbel moeilijk maakt. Ze kwam naar het 
kantoor van WP en vroeg om hulp. Willen Programs zal hun 
schoolgeld betalen en blijft in contact met deze kinderen om 
erop toe te zien dat ze het wel maken. 

Mokpokpo School  
Mokpokpo School gaat door een periode van verandering. De huidige directeur stopt met zijn werk en twee 
leerkrachten zullen zijn taak overnemen. De directeur vertrekt niet geheel vrijwillig en dat geeft op dit moment 
spanning en stress. Ellen zal de komende maanden de nieuwe directie helpen waar ze kan en dan in december 
haar werk met de school afronden. Maar de nieuwe directie heeft een sterke visie voor verandering en christelijke 
educatie in alle vakken. We verwachten dat de school nu snel een positieve ontwikkeling zal doormaken en Ellens 
support ook niet meer nodig is. 

Willen Programs  
Een poosje geleden heeft u als het goed is een Nieuwsbrief ontvangen van 
Willen Programs. Daarin kon u uitgebreid lezen over onze verschillende 
programma’s. In deze nieuwsbrief kunnen we niet alle details benoemen, 
daarom slechts een enkel punt.  

Het naaiprogramma om tienermeisjes te 
helpen gaat goed. Er is genoeg werk te 
doen en de meiden zijn heel 
gemotiveerd. 3 tieners volgen nu het 
programma, en voor hen hebben we 
inmiddels ook financiële support gevonden. Bedankt voor jullie steun!  

We hebben ook 8 kinderen naar school kunnen helpen dankzij financiële 
adoptie. Het nieuws dat we risico-kinderen helpen gaat harder dan we 
beseften. En we blijven aanvragen krijgen. Voor dit schooljaar is het echter 
genoeg.  Voor 3 kinderen zoeken we nog support.  

We kunnen niet alle verhalen in deze brief delen. Daarom hieronder een 
verhaal dat in grote lijnen veelal hetzelfde is bij alle kinderen.  

Alle kinderen die we helpen hun schoolgeld te betalen zijn weeskinderen. De meesten worden opgevangen 
door familieleden die op de armoedegrens leven. Bid voor deze families. En bid voor wijsheid voor ons om 
ook dit financiële adoptie-programma goed te kunnen coördineren.  

(Giften voor WP kunnen worden gestort op rekeningnummer: IBAN NL42RABO0317622404 t.n.v. Stichting 
Willen Programs. Giften voor ons persoonlijk op het rekeningnummer elders in de brief.) 
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GEBEDSPUNTEN 
Bid voor wijsheid in het coördineren van de verschillende programma’s in WP.  
Bid voor vrede in Togo en dat Gods Koninkrijk gebouwd zal worden in dit land.  
Bid voor bescherming voor ons en collega’s.  
Bid voor gezondheid.  
Bid voor de voorbereidingen om de school van Familie ministries. Financiën, visa, overdragen werk hier, enz.  
Bid dat we de juiste focus blijven houden en niet opgeslokt worden door het werk en gezin. God op de eerste plaats.  
We vechten al een maand lang tegen luizen, maar hebben ze nog steeds niet uit huis verdreven. :-( Mogen we ook daar gebed 
voor vragen? 

Movie Making ministry 
Adjete werkt nog steeds alleen  in de movie making ministry. De Bijbel zegt dat twee beter is dan éen, en dat geldt 
ook voor werken in een team. Het laatste project is een documentaire over het delven van klei hier in Noepe. 
Achter de campus is een afgraving van kleigrond. Jonge mannen graven de klei uit en zo is daar een soort 
handmatig uitgegraven hol of grot ontstaan van ruim 20 meter diep. Het is een zwaar en risicovol werk, want 
regelmatig storten deze grotten in. Gebeurt dit overdag dan kan men bedolven worden onder de aarde. Deze klei 
blijkt na enig onderzoek de beste klei van West-Afrika te zijn en het voorziet in een inkomen voor veel gezinnen in 
Noepe. Ze maken kleiballen van de kleigrond en verkopen die op de markt.  Al met al werd het een heel 
interessante documentaire en Ellen hielp om het script te schrijven. Zo samen werkend herinnerden we ons de 
woorden die verschillende keren over ons samen zijn uitgesproken. Alleen zijn we als een kabbelend beekje, maar 
samen worden we een kolkende rivier die door niets gestopt kan worden. Alleen filmprojecten draaien is zwaar en 
intens. De komende maanden zal Ellen haar werk met de school afronden en Adjete de school ‘Word by heart’ 
doen. In de vrije uren werken we alvast samen aan voorlichtingsvideo’s voor de kliniek. Grappig dat daarmee 
ineens mijn training in Primary Healthcare goed van pas komt. Je weet nooit waar iets voor dient later! 

Politieke onrust 
Het zal misschien niet het Nederlandse nieuws bereiken, maar er is op het moment behoorlijk wat politieke onrust 
in Togo. De huidige president is de opvolger van zijn vader en al 15 jaar aan de macht. Een nieuwe politieke partij 
heeft in korte tijd veel aanhang gekregen en hun aanvoerder roept regelmatig op tot protestmarsen in de steden. 
Wij zitten een uur rijden van de stad af en merken er tot nu hier niet veel van, tenzij we naar Lomé moeten. Of het 
tot veranderingen zal leiden wat regering betreft moeten we afwachten. Bidt dat Gods wil zal geschieden en dat er 
vrede blijft in dit land.

Gezin 
Nog wat foto’s van de kinderen. Gaby 
werd in augustus 4 jaar. Dankjewel 
voor  de 2 volle enveloppen met 
kaarten die tijdens een verkoping 
waren geschreven. Ze was er heel blij 
en vereerd mee! Mika begint ineens in 
alle 3 de talen meer te praten. En 
Samuel groeit als kool. Hij klimt al op 
banken en zal binnenkort wel met 
losse handen gaan lopen. Een stevig, 
goedlachs mannetje.

School voor familie ministries  
We zijn nu 5 jaar getrouwd en willen graag meer investeren in ons gezin. YWAM heeft goede trainingen die maar 3 
maanden duren. De school focust zowel voor opbouw van ons eigen gezin als toerusting om anderen te helpen na 
het doen van de school. Een van de goedkopere scholen is in Brazilië. We hebben ons aangemeld om de school in 
februari te gaan doen. Tickets zullen de grootste kostenpost worden. We vertrouwen erop dat als het Gods wil is dat 
we de school doen, Hij ook hierin weer zal voorzien. Familie is belangrijk en het waard om te investeren. 


